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Conclusions: 

1r 

 Hem de menjar saludable 

 Hem de menjar bé i no menjar ràpid. 

 Hem de menjar de tot. 

2n 

 Poder menjar algun àpat amb els pares i germans 

perquè ens agrada estar junts. 

 Esforçar-nos a menjar més fruita i verdura. 

 Intentar menjar més peix. 

 No menjar llaminadures cada dia. 

 És  important menjar una mica de tot. 

 

3r 

 Hem d’intentar menjar 5 peces de fruita i verdura cada 

dia perquè porten nutrients i van bé pel cos i la salut. 

 Estar sa ens ajuda a no tenir malalties. 

 Hem d’intentar fer 5 àpats al dia per tenir molta energia 

per fer les nostres activitats. 

 Tot i que ens sembli que les llaminadures són molt bones, 

el que de veritat és bo per la nostra salut és el menjar 

saludable. 

 

4t A 

 Hem de menjar molta fruita i verdura perquè ens donen 

vitamines, minerals i fibra. 

 L’esmorzar és l’àpat més important del dia. 



 Els Dimecres, Dia de la Fruita,  portarem més fruita. 

 Hem de seguir una dieta equilibrada perquè sinó podem 

tenir problemes de salut. 

 

4t B 

 És important alimentar-nos bé per créixer sans i sanes. 

 Cal menjar de tot, sobretot fruita i verdura. 

 És saludable fer els 5 àpats al dia. 

 NO és recomanable prendre massa sucre ni massa sal. 

 És aconsellable fer àpats en família, així es pot parlar i 

explicar com va el dia. 

 

5è 

 Cada dia com a mínim cal menjar de 2 a 3 fruites.  

 Pels nens i nenes el màxim de sucre per dia és de  4-6 

terrossos, uns 16 grams. 

 Cal fer tots els àpats del dia. 

 Evitar productes industrials. 

 Dimecres, si només portem fruita, també  podem portar 

fruits secs. 

 Esmorzar equilibrat a casa i a l’escola fer recordatori. 

 Fer 5 peces de fruita. 

 Reduir l’excés de sucre. 

 Sucre moreno en lloc de refinat. 

 Buscar substituts del sucre: mel, sucre moreno, stevia.  

 

6è A 

 Beure molta aigua.  

 Reduir menjars industrials. 

 Fer esport és essencial. Fer-ne cada dia. 

 Menjar diàriament  fruita i verdura. 



 Reduir els fregits. 

 No menjar per ànsia. 

 Reduir la carn greixosa i la sal. 

 Mengem per nodrir-nos. 

 Creiem que és molt important seguir una bona dieta, 

seguint la piràmide d’alimentació.  

 

6è B 

 Repartir els aliments en 5 àpats diaris. 

 Els 3 principals són esmorzar, dinar i sopar. 

 A la piràmide a dalt hi ha aliments processats. 

o Hem d’intentar menjar aliments no processats. 

o Setmanal: ous, carn, peix, llegums,  

o Ocasional: carns, embotits 

o Constructors: proteïnes. 

o Energètics: comporten energia 

o Reguladors: són necessaris per la nostra digestió. 

 La fibra ajuda a menjar-se el greix. 

 El menjar és bo però dins d’un límit. Massa menjar 

comporta  malalties. Podem menjar de tot sense excés.  

 Malalties del sucre: problemes de circulació, diabetes, 

demència. 

 Tipus d’aliments:  

 Reguladors (Fibra): fruita 

 Energètics: arròs, pasta. 

 Constructors (proteïna): carn, peix, 

 Sucre: 

 16 grams els nens/es (4 terrossos). 

  25 grams els adults (6 terrossos). 


